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HOTĂRÂRE
privind aprobarea listelor privind ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi
să primească locuinţă socială, fond de stat sau de necesitate, în baza
Legii locuinţei nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2011
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de
specialitate întocmit de Serviciul Reglementare, Repartizare Spaţii locative;
Luând în considerare dispoziţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată în
decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local
Sector 6 nr. 240/12.11.2009 privind aprobarea pentru anul 2009, a criteriilor restrictive
şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate şi
repartizării, în baza Legii nr. 114/1996, locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor
sociale şi locuinţelor de necesitate.
Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă listele privind ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să
primească locuinţe sociale, din fondul locativ de stat şi locuinţe de necesitate, în temeiul
Legii nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2011, aşa cum se regăsesc în Anexele nr. 1 şi
2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă neincluderea în listele ce constituie Anexele nr. 1 şi 2, a
solicitanţilor care nu s-au prezentat pentru reverificarea situaţiei locative, conform
art. 21 şi art. 30 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996.
Art. 3. Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor
de locuinţă şi Serviciul Reglementare, Repartizare Spaţii locative vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Danil Tulugea

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică
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Serviciul Reglementare,
Repartizare Spaţii Locative

REFERAT DE SPECIALITATE
În conformitate cu prevederile art. 21, alin.2 şi art. 30, alin.5 din Normele Metodologice de
aplicare a Legii nr.114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 cu respectarea
dispoziţiilor conţinute de Hotărârea Consiliului Local al sectorului 6 nr. 240/2009, Comisia Socială,
constituită în cadrul Primăriei Sector 6, a analizat cererile de locuinţe depuse în temeiul Legii
nr.114/1996 şi a întocmit, pentru anul 2011, listele cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi
să primească locuinţă, liste care urmează să fie prezentate spre aprobare Consiliului Local, aşa cum
sunt conţinute în Anexa nr.1.
Analizarea situaţiei solicitanţilor s-a făcut pe baza documentaţiei prezentată de aceştia, în
perioada de reverificare ce s-a derulat în intervalul septembrie - noiembrie 2010. Precizăm că
persoanele care au depus dosare în vederea obţinerii unei locuinţe în baza Legii nr. 114/1996 şi aflate
în evidenţa Serviciului Reglementare, Repartizare Spaţii Locative au fost invitate, prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire, să prezinte o serie de documente pentru actualizarea dosarului.
Documentele necesare reverificării situaţiei erau menţionate în respectivele invitaţii.
Solicitanţilor care nu s-au prezentat în anii precedenţi pentru reverificarea situaţiei, nemaifiind
incluşi în lista privind ordinea de prioritate, precum şi celor care aveau dosare depuse de mai puţin de
12 luni la data reverificarii nu li s-au transmis invitaţii. Potrivit celor stabilite de Comisia socială,
hotărâre luată pentru a da posibilitatea finalizării procedurii de evaluare şi întocmirii listelor privind
ordinea de prioritate, vor fi incluşi în liste solicitanţii care au depus dosare până la data de 15 februarie
2011.
În lista cu ordinea de prioritate, nu vor fi incluşi solicitanţii care nu au prezentat documente
pentru actualizarea dosarului, conform invitaţiei transmise, precum şi cei în cazul cărora Comisia
socială a constatat că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru a putea beneficia de o locuinţă în
temeiul Legii nr. 114/1996.

ŞEF SERVICIU,
Marinela Popovici

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Reglementare, Repartizare
Spaţii locative, ţinând seamă de prevederile art. 42, art. 43 şi art. 48 din Legea locuinţei
nr. 114/1996, republicată în decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare
şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice de
aplicarea Legii nr. 114/1996, supunem aprobării Consiliului Local, proiectul de hotărâre
de aprobare a listelor privind ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să
primească locuinţă socială, fond de stat sau de necesitate, în baza Legii locuinţei nr.
114/1996, întocmite pentru anul 2011.

PRIMAR,
Cristian Constantin Poteraş

